EL 35 FESTIVAL DE JAZZ DE TERRASSA APOSTA PER UN MARCAT TO
CONTEMPORANI I POPULAR
Del 2 al 20 de març, el veterà festival de jazz celebra les seves tres dècades i mitja
de programació amb una trentena de concerts que tornen a ser un termòmetre de la
l'actualitat jazzística i la varietat estilística.
El programa es completa amb fins a quaranta activitats paral·leles al voltant del jazz
que enforteixen encara més l'aspecte participatiu de tota la ciutat
Un any més, un dels festivals amb solera del jazz a Catalunya presenta una programació basada en els
seus pilars distintius: el recolzament a l'escena jazzística catalana, l'aposta per descobrir nous talents
musicals i la revisió del llegat del gènere amb la intenció de seguir alimentant el futur del jazz. Tampoc
oblida la seva condició de termòmetre de l'actualitat, acollint nou presentacions discogràfiques i varies
estrenes de projectes que reflecteixen les tendències del jazz contemporani d'arreu del món: des del
personal jazz vocal de Cécile McLorin Salvant al hard bop de nova factura dels Five in Orbit de Ramon
Fossati passant per l'avantguarda del trompeta Ralph Alessi i el jazz amb tocs flamencs i manouge del duo
de Jorge Pardo i Sylvain Luc. Tampoc faltaran a la cita el West Cost de Junior Watson Band, en la ja
tradicional Nit de Blues, i el neosoul d'Izah en el Concert de Mitjanit a la Nova Jazz Cava.
Del 2 al 20 de març, la música en directe tornarà a sonar en els escenaris emblemàtics del certamen, com
són la Nova Jazz Cava, el Centre Cultural Terrassa i els espais a l'aire lliure, les places Vella i Catalunya,
que enguany acullen fins a cinc concerts, i el Parc de Vallparadís en la ubicació ja consolidada del Torrent
de la Font d’en Sagrera que el diumenge 13 de març acollirà el tradicional Pícnic Jazz Vallparadís.
Una programació ben farcida amb trenta actuacions en viu que es complementen amb una quarantena
d'activitats paral·leles que comprenen concerts de petit format, tastets gastromusicals, passi de pel·lícules,
exposicions, xerrades i sessions de lindy hop, entre altres propostes. A destacar l'homenatge fotogràfic que
presidirà la Nova Jazz Cava amb el qual el fotògraf local Miquel Carol vol sumar-se al tribut al trompetista
Josep Maria Farràs que aquest 2016 rebrà la Medalla de la Ciutat.
El Festival tampoc oblida la seva vessant més pedagògica tornant a incorporar activitats destinades als més
menuts i les noves generacions de músics amb la tradicional sessió JazzJove Non Stop i master class. Tot
plegat conflueix en una extensa programació d'una setantena d'activitats que conformen una autèntica
cultura del jazz que ja és patrimoni terrassenc.
Vells coneguts i noves descobertes
La trenta-cinquena edició del Festival coincideix amb la visita d'alguns músics que formen part de la història
del certamen com el pianista Kenny Barron, un dels músics més apreciats pels incondicionals, que enceta
gira europea a Terrassa amb nou àlbum, o el saxofonista Gary Bartz, que torna amb el seu quartet habitual.
El veterà contrabaixista Dave Holland, un dels tòtems clàssics de la història del certamen, ens presentarà un
trio molt especial amb Kevin Eubanks i Obed Calvaire en la que serà la única actuació a l'estat en la
presentació d’aquest projecte.
La capacitat de reinvenció de Holland conjumina a la perfecció amb l'esperit obert del Festival, que torna a
ser una porta oberta per indagar tant en l'inacabable escena nord-americana contemporània com en la
sempre sorprenent i variada escena europea. Enguany podrem gaudir del saber fer de músics francesos
com el guitarrista Sylvain Luc que serà un dels protagonistes de la nit “Connexió Barcelona – París –
Madrid”, que el 5 de març a la Nova Jazz Cava ens permetrà descobrir el seu nou projecte al costat del
flautista i saxofonista Jorge Pardo i escoltar Tribulus Terrestris, el nou disc de la formació franco-catalana
Five In Orbit.
L'escena italiana i la revisió del jazz tradicional seran els protagonistes el 5 de març quan el pianista de
Merano Franco D'Andrea, un nom insigne del jazz europeu, pugi a l'escenari de la NJC acompanyat per una
banda on destaca la presència del veterà i iconoclasta percussionista holandès Han Bennink, que debuta en
el Festival. Dels Països Baixos també són part dels músics que recolzaran al saxo Lluc Casares en la
presentació del seu nou disc com a titular.

En una línia més exploradora, l'aficionat podrà descobrir el trompetista nord-americà Ralph Alessi, que
debuta en el Festival amb el suport d'una discografia pròpia publicada al segell ECM i d'una banda amb
músics de renom en l'escena de Nova York. El seu jazz d’avantguarda però alhora melòdic de ben segur
que els convertirà en una de les sensacions del certamen. Qui no sembrarà indiferència serà la cantant
Cécile McLorin Salvant, que el dissabte 19 de març posarà de cap per avall el Centre Cultural amb el seu
estil inclassificable i la seva força escènica. Serà la seva estrena a Terrassa amb una nova formació repleta
de “cracks”.
Escena catalana intergeneracional
L'actualitat catalana està novament present tant amb l'estrena de nous discos i projectes com en la multitud
d'activitats que conformen enguany la programació. D'aquesta manera, tant podrem descobrir els nous
discos de Marco Mezquida & Fèlix Rossy, Elegía, i el ja citat Red del Lluc Casares Octet, en la nit catalana
del dijous 3 de març, com podrem acompanyar a la Sant Andreu Jazz Band en la celebració del seu desè
aniversari en una actuació a la Plaça Vella que es preveu multitudinària.
Aquestes actuacions són tan sols un tastet del jazz de factura catalana que integra el Festival i que el dia 6
de març tindrà com a protagonista un dels seus tòtems més insignes: Carles Benavent, que serà el Premi
Jazzterrassman 2016. Ho celebrarà amb una trobada molt especial on participaran músics de diverses
generacions com Raynald Colom, Roger Blàvia, Jordi Bonell, Joan Albert Amargós, Antonio Serrano o
Roger Mas.
Un dibuix de Salvador Alavedra, imatge del Festival
L'artista Salvador Alavedra i Invers (Terrassa 1919-2015) és l'autor de la imatge de l'edició 2016 del Festival
de Jazz Terrassa. El cartell de la 35a edició del certamen, obra gràfica del seu fill Ricardo Alavedra, recull
en la figura d’un acolorit contrabaixista l’esperit creador i l’estil profundament personal de tot un mestre del
traç. Es tracta d'una obra que data de l’any 1989 i que es va poder veure a l’exposició El dibuix i la música
presentada l’estiu passat al Centre Cultural Terrassa.
Seguidor del Club de Jazz de l’entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals, que va presidir, Alavedra
sempre es va mostrar com un apassionat per la música en directe i era habitual veure'l entre el públic
sempre acompanyat de la seva llibreta i els seu llapis carbó. “L’espectador que mira a través del dibuix”, així
el descriu Ramon Casanelles a propòsit d'aquella exposició. El terrassenc va mostrar com ningú molts dels
moments jazzístics esdevinguts a Terrassa. Bé a la històrica Jazz Cava —de la qual va ser-ne
patrocinador—, als concerts organitzats pel Festival al Centre Cultural o als carrers i places de la ciutat.
També a la Nova Jazz Cava va desenfundar els llapis del seu estoig. Després de veure els seus dibuixos
exposats, l’artista, mecenes i activista cultural terrassenc moria als 96 anys coneixedor, però, que un dels
seus dibuixos seria el cartell de la propera edició del Festival de Jazz que ell tant estimava. Coincidint amb
aquesta fita, l’Ajuntament de Terrassa li atorgarà la Medalla de la Ciutat a títol pòstum.

35 FESTIVAL JAZZ TERRASSA
Del 2 al 20 de març
Programa de concerts
DC 2 - NJC - Acreditació
Inauguració
20 h / Toni Solà Quartet & Josep M. Farràs
Toni Solà, saxo tenor
Gerard Nieto, piano
Ignasi González, contrabaix
Xavi Hinojosa, bateria
Josep M. Farràs, trompeta
DJ 3 – NJC – Web 18€ / Ant - Taq 20€
Doble concert
22 h / Marco Mezquida & Fèlix Rossy
"Elegia"
Fèlix Rossy, trompeta
Marco Mezquida, piano
Presentació cd Elegia
23 h / Lluc Casares Red Octet
Lluc Casares, saxo tenor i clarinet
Bruno Calvo, trompeta
Pablo Martínez, trombó
Pau Vidal, flauta
Isa Mirallas, veu
Xavi Torres, piano i fender rhodes
Giuseppe Romagnoli, contrabaix
Joan Terol, bateria
Presentació cd Red (Temps Record, 2015)
DV 4 – NJC - Web 22.50€ / Ant - Taq 25€
22 h / Franco D’Andrea
“Traditions Today”
Feat. Han Bennink
Franco D’Andrea, piano
Mauro Ottolini, trombó
Daniele D’Agaro, clarinet
Han Bennink, caixa

DS 5– Plaça Vella – Gratuït
12 h / Sant Andreu Jazz Band “10 Anys”
Joan Chamorro, director
Koldo Munné, saxo alt
Nil Galgo, saxo alt, tenor i clarinet
Irene Mata, saxo alt, saxo tenor i flauta travessera
Alba Esteban, saxos i veu
Marçal Perramon, saxo tenor i baríton
Joan Martí, saxos
Joana Casanova, saxo alt i veu
Elsa Armengou, trompeta , saxos i veu
Víctor Carrascosa, trompeta
Alba Armengou, trompeta, saxos i veu
Joan M. Sauqué, trompeta
Andrea Motis, trompeta, saxos i veu
Rita Payés, trombó i veu
Arnau Sánchez, trombó
Max Tato, trombó
Joan Codina, trombó
Max Salgado, trompa
Èlia Bastida, violí, saxo tenor i veu
Abril Saurí, bateria, trompeta i veu
Miranda Fernández, piano i veu
Pau Galgo, contrabaix
Marc Ferrer, piano
Carla Motis, guitarra, banjo, ukelele i veu
Magalí Datzira, contrabaix i veu
Jan Domènech, piano
Joan Aleix Mata, bateria
Presentació Cd Jazzing Vol.6
DS 5– NJC – Web 22.50€ / Ant - Taq 25€
Doble concert
“Connexió Barcelona - París - Madrid”
22 h / Jorge Pardo & Sylvain Luc
Jorge Pardo, saxos i flauta
Sylvain Luc, guitarra acústica i elèctrica
Israel Suárez “Piraña”, percussió
23 h / Five In Orbit
Ramon Fossati, trombó i cargols de mar
Olivier Brandily, saxo alt, flauta i cargols de mar
Laurent Bronner, piano i piano preparat
Nicolas Rageau, contrabaix
Luc Isenmann, bateria
Presentació cd Tribulus Terrestris (FSNT, 2015)
DG 6– Plaça Catalunya – Gratuït
Doble concert
12 h / Roc Calvet
Roc Calvet, guitarra
Gorka Garay, saxo tenor
Manel Fortià, contrabaix
Arnau Obiols, bateria
13 h / Kailash
Joan Albert, saxo tenor
Enric Carreras, piano
Ramon Grimalt, contrabaix
Adrià Font, bateria

DG 6– Nova Jazz Cava – Web 18€ / Ant - 20€
Jazzterrasman 2016
19 h / Carles Benavent Reunion
Carles Benavent, baix elèctric
Antonio Serrano, harmònica
Raynald Colom, trompeta
Jorge Pardo, saxos i flauta
Jordi Bonell, guitarra
Joan Albert Amargós, piano
Roger Mas, piano
Tino Di Geraldo, bateria
Roger Blàvia, percussió
DC 9 – NJC - Taq 3€ / socis gratuït
Jam Session
22 h / AT Jam Quintet
Albert Carrique, saxo alt
Jofre Alemany, saxo tenor
Toni Saigi, piano
Miquel Álvarez, contrabaix
Andreu Pitarch, bateria
DJ 10 – NJC - Web 22.50€ / Taq 25€
22 h / Ralph Alessi “Baida” Quartet
Ralph Alessi, trompeta
Gary Versace, piano
Drew Gress, contrabaix
Gerald Cleaver, bateria
Presentació cd Quiver (ECM, 2016)
DV11 – NJC - Web 27€ / Ant - Taq 30€
22 h / Kenny Barron Trio
Kenny Barron, piano
Kiyoshi Kitagawa, contrabaix
Johnathan Blake, bateria
Presentació cd The Book Of Intuition (Impulse, 2016)
DS 12 – NJC - Web 4.50€ / Ant - Taq 5€
11 h / JAZZJOVE NON STOP
Big Band Rocket
Direcció: Vicens Martin & Ivó Oller
Escola de La Concepció
Big Band del Conservatori
Laura Corredor, veu
Hèctor Molina i Mireia Vidal, trompeta
Dídac Ventura, Jan Jordán i Arnau Julià, trombó
Biel Vallès, clarinet
Bernat Buzzi, Daniel Weichsel, Jofre Alemany, Elies Soler i Valeria Izquierdo, saxos
Miquel Albareda, guitarra
Pau Martínez, piano
Jordi Donadeu, contrabaix
Guim G. Balasch, batería i direcció
+ Disciple’s Guim
Bernat Buzzi, clarinet
Daniel Weichsel, saxo alt
Jofre Alemany, saxo tenor
Albert Borràs, baix elèctric
Guim Garcia, bateria i direcció
Conservatori de Terrassa

Combo del Taller de Músics ESEM - Ruah Jazz Quartet
Marc Búrdalo, guitarra
Andrés Díaz, piano
Tomàs Pujol, baix
Denis Suárez, bateria
DS 12 – NJC - Web 22.50€ / Ant - Taq 25€
Nit de Blues
22h / Junior Watson Band
Blues Legend
Junior Watson, guitarra i veu
Juho Hurskainen, saxo tenor
Lucio Villani, baix
Juppo Paavola, bateria
DS 12 – NJC - Web 11€ / Ant - Taq 12€
Sessió Golfa Swing
1h / Bumpy Roof Band
Juli Aymí, clarinet i veu
Josep Tutusaus, trombó
Kike Angulo, guitarra
Queralt Camps, contrabaix
Martí Elias, bateria
DG 13 – Parc de Vallparadís - Gratuït
Pícnic·Jazz Vallparadís
12 h / La Locomotora Negra
Ricard Gili, direcció i trompeta
Ferràn Cailà, Miquel Donat, Isidre Delgado, trompeta
Marc Trepat, Victor González, Òscar Font, Xavier Trepat, trombó
Lluís Trepat, Albert Gasull, saxo alt
Toni Gili, Tomàs Gonzàlez, saxo tenor
Àngel Molas, saxo baríton
Albert Romaní, guitarra
Tòfol Trepat, piano
Jordi Casanovas, contrabaix
Carles Gili, bateria
13.45 h / Jordi Rossy’s New Quintet
Jordi Rossy, vibràfon
Mark Turner, saxo tenor
Peter Bernstein, guitarra
Doug Weiss, contrabaix
Al Foster, bateria
15.30 h / Pegasus
Max Sunyer, guitarra
Josep Mas “Kitflus”, piano i teclats
Rafael Escoté, baix elèctric
Santi Arisa, bateria
Dan Arisa, percussió
Presentació cd Standby… ON!
17.15 h / Wax & Boogie Big Combo
Ster Wax, veu
David Giorcelli, piano
Oriol Fontanals, contrabaix
Reginald Vilardell, bateria
Ivó Oller, trompeta
Toni Solà, saxo tenor
Pere Miró, saxo baríton
Predicador Ramírez, guitarra
Presentació cd Come With Me

DM15 – Sala de Sessions Ajuntament de Terrassa
19 h / LLiurament Medalla de la Ciutat a Josep M. Farràs
20 h / Trobada de celebració a la Nova Jazz Cava
DC 16 – NJC – Web 27€ / Taq 30€
22 h / Dave Holland Trio
Feat. Kevin Eubanks & Obed Calvaire
Dave Holland, contrabaix
Kevin Eubanks, guitarra
Obed Calvaire, bateria
DJ 17– NJC - Taq 3€ / socis gratuït
22 h / Jam Session
JazzMan All Stars
Pere Ferré, piano
Jordi Rabascall, veu
Paul Evans, trompeta
Pep Rius, contrabaix
Oriol Gonzàlez, bateria
DV 18 – Nova Jazz Cava – Web 27€ / Taq 30€
22 h / Gary Bartz Quartet
Gary Bartz, saxo alt i soprano
Barney McAll, piano
James King, contrabaix
Francisco Mela, bateria
DS 19 – Plaça Vella - Gratuït
12 h / Susana Sheiman Open Gate
Susana Sheiman, veu
Toni Solà, saxo tenor
Xavier Algans, piano
Artur Regada, contrabaix
Caspar St. Charles, bateria
Presentació Cd Open Gate (Temps Record, 2015)
DS 19 – Centre Cultural Terrassa – 35€
21h / Cécile McLorin Salvant
Cécile McLorin Salvant, veu
Renee Rosnes, piano
Rodney Whitaker, contrabaix
Lewis Nash, bateria
DS 19 – NJC – Web 13.50€ / Taq 15€
Concert de Mitjanit
24 h / Izah
Izah, veu
Roger Martínez, saxo i sintetitzador
Toni Saigi, piano i teclats
Manel Fortià, contrabaix
Andreu Moreno, bateria
Mr. Chen, maschine
Presentació Cd Now Or Never
DG 20– Plaça Catalunya – Gratuït
Cloenda 35 Festival
12 h / Pentagroove Npalet Project
Núria Palet, veu
Carles Pineda, saxo alt
Xavier Algans, piano
Xavi Ortiz, contrabaix
Oriol Cot, bateria

CONCERTS A LA NOVA JAZZ CAVA
DC 2 - NJC - Acreditació
Inauguració
20 h / Toni Solà Quartet & Josep M. Farràs
Toni Solà, saxo tenor
Gerard Nieto, piano
Ignasi González, contrabaix
Xavi Hinojosa, bateria
Josep M. Farràs, trompeta
Toni Solà (Barcelona, 1966) és una rara avis dins de
l'escena jazzística del nostre país. De formació
autodidacta, és un dels grans saxo tenors de l'escena catalana que es desenvolupa a la perfecció en el
terreny del be bop, el hard bop, els estils més negres i amb més swing del jazz. Pren com a referents l’estil
de clàssics de l’alçada d’lllinois Jacquet, Gene Ammons o Sonny Rollins. El coneixem per ser company
d'aventures saxofonistiques d'Scott Hamilton, un vell guerrer del bop i del jazz clàssic.
Solà reuneix sobre l'escenari de la Nova Jazz Cava part del que és el seu quartet habitual amb Gerard
Nieto, piano i Ignasi González, contrabaix, per completar-lo aquesta vegada amb dos escuders egarencs
de primera línia, el bateria Xavi Hinojosa i el trompetista, especialista en bop com pocs, Josep M. Farràs.
Serà la tercera vegada que el Quartet de Solà participa al Festival acompanyat per aquest bufador il·lustre
que enguany rebrà la Medalla de la Ciutat. Una fórmula musical accessible i contagiosa però elegant,
ajudarà a començar amb força i optimisme aquesta 35a edició del FJT. Jazz net, pur i sense additius.

DJ 3 – NJC – Web 18€ / Ant - Taq 20€
Doble concert
22 h / Marco Mezquida & Fèlix Rossy
"Elegia"
Fèlix Rossy, trompeta
Marco Mezquida, piano
Presentació cd Elegia
Al Festival encara es recorda el solo de piano que Marco
Mezquida va realitzar ara fa dues edicions en la presentació
del seu primer disc en solitari La hora fértil (Whatabout
Music, 2013). Durant una hora va fer volar al públic amb una
interpretació sui generis i hipnòtica de les seves pròpies
composicions. Dos anys més tard, el menorquí visita de nou la Nova Jazz Cava per l'estrena d'un nou
treball, Elegia, enregistrat al costat d'un valor en alça de l’escena catalana, el trompetista Fèlix Rossy.
Combinant passatges improvisats i composició, textures sonores i definició melòdica, els dos músics han
elaborat un disc que és per damunt de tot un encontre entre dues ànimes lliures que saben navegar com
ningú entre la lírica i la balada jazzística sense perdre força expressiva, ni capacitat de sorprendre al públic
amb els seus canvis de guió.
Amb una discografia que inclou més de 25 discos gravats com a sideman, Mezquida ha trobat ja el camí per
anar construint un discurs singular com a solista i líder. És executor d’una enorme tècnica i d'una capacitat
expressiva inèdita, sempre amb fam per ingerir noves influències, des de la música clàssica al rock
progressiu. Al seus 29 anys, és un dels músics més sol·licitats del panorama català i la seva excepcionalitat
ha estat reconeguda vàries vegades pels premis entregats per l’AMJMM. El passat mes d'agost va debutar a
solo en el Palau de la Música. Per la seva banda, no és agosarat dir que Rossy porta la música a la sang.
Amb tan sols vuit anys va fer el seu primer concert. Als tretze va obrir el Festival de Jazz Terrassa del 2008
liderant el Fèlix Rossy Quintet amb el recolzament del seu progenitor, Jordi Rossy, al piano. La seva
evolució personal com a músic en els darrers anys ha estat meteòrica i Elegia és la confirmació d'un músic
que va començar reinterpretant a Lee Morgan o Miles Davis.

23 h / Lluc Casares Red Octet
Lluc Casares, saxo tenor i clarinet
Bruno Calvo, trompeta
Pablo Martínez, trombó
Pau Vidal, flauta
Isa Mirallas, veu
Xavi Torres, piano i fender rhodes
Giuseppe Romagnoli, contrabaix
Joan Terol, bateria
Presentació cd Red (Temps Record, 2015)
La vetllada continua amb l’aposta més personal del
saxofonista revelació Lluc Casares: un octet on
s’abracen l’escena holandesa i catalana de nova
creació i que presenta el seu disc de debut, Red.
Casares, que viu actualment entre Barcelona i
Amsterdam, es caracteritza per mantenir la tradició dels
grans del saxo tenor, amb personalitat i força per liderar.
És un torrent d'energia, capaç de cosir solos farcits de
repunts i jugar al límit amb l'harmonia. Després de participar com a sideman en multitud de formacions,
lidera el seu primer projecte en el que combina arranjaments propis de big band amb l'ímpetu del be bop i el
jazz de factura contemporània. A Red veurem en acció a músics com Xavi Torres o Joan Terol, que com
Casares també han desenvolupat carrera fora de Catalunya.

DV 4 – NJC - Web 22.50€ / Ant - Taq 25€
22 h / Franco D’Andrea
“Traditions Today”
Feat. Han Bennink
Franco D’Andrea, piano
Mauro Ottolini, trombó
Daniele D’Agaro, clarinet
Han Bennink, caixa
Figura del free jazz i la improvisació, l’acrobàtic
percussionista holandès Han Bennink és el convidat
d’honor de Franco D’Andrea, figura cabdal del jazz
europeu i icona del jazz italià. El superb pianista, que
molts comparen amb un poeta per la seva manera de frasejar sempre definitiva, es presenta al capdavant
d’un quartet privilegiat que s'emmiralla en el llegendari quintet Hot Five de Louis Armstrong. “Aquella
combinació d'instruments —trompeta, clarinet, trombó, piano i bateria— és absolutament màgica per mi i
encara ha d'oferir molt a la música del nostre temps”, diu D'Andrea. Basant-se doncs en l'essència d'aquell
combo, “Traditions Today” afronta el repte de revisar des de la contemporaneïtat la tradició jazzística amb
una instrumentació molt poc habitual, que obre la porta a experimentar amb l'harmonia i la polirítmia així
com a combinar contrapunts improvisats i repetició del que podríem entendre com a riffs, amb passatges
més abstractes propis del jazz contemporani i sonoritats pròpies del “jungle style" ellingtonià.
D'Andrea és un dels grans tòtems del jazz italià amb més de 200 discos enregistrats. El seu estil, entre
bopper i improvisador, l'han fet treballar amb músics com Gato Barbieri, —amb qui va debutar l'any 1964
amb l'orquestra de la RAI—, Steve Lacy, Dave Liebman, John Surman, Kenny Wheeler, Phil Woods, Ernst
Reijseger, Slide Hampton, Frank Rosolino, Conte Candoli, Max Roach, Lee Konitz, Johnny Griffin, Tony
Scott, Han Bennink i Dave Douglas entre molts altres. A Terrassa vam tenir el plaer d’escoltar la seva
pianística al costat del trompetista Enrico Rava, Miroslav Vitous al contrabaix i el bateria Daniel Humair. Una
brillant actuació del 10è Festival de Jazz celebrada el 1991 al Centre Cultural.

5– NJC – Web 22.50€ / Ant - Taq 25€
Doble concert
“Connexió Barcelona - París Madrid”
22 h / Jorge Pardo & Sylvain Luc
Jorge Pardo, saxos i flauta
Sylvain Luc, guitarra acústica i elèctrica
Israel Suárez “Piraña”, percussió
La “Connexió Barcelona – París –
Madrid” prevista el 5 de març a la Nova
Jazz Cava acollirà una doble actuació
en la qual es produiran moments
màgics, prova que la música jazz és mestissa i mal·leable com poques. Obrirà la vetllada el projecte Jorge
Pardo & Sylvain Luc, amb la participació especial del percussionista Israel Suárez “Piraña”. Jorge Pardo
(saxos i flauta) i Sylvain Luc (guitarra acústica i elèctrica) són dos músics procedents d’escoles diferents que
comparteixen per primera vegada escenari i han alternat en projectes musicals propis de reconegut prestigi.
El músic madrileny ha estat recentment guardonat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte amb el
Premio Nacional de las Músicas Actuales i, el 2013, l’Académie du Jazz francesa el distingia com a Millor
Músic de Jazz Europeu. I és que Pardo és un dels músics espanyols amb major projecció gràcies a la
tremenda habilitat en fusionar en un mateix compàs estructures jazzístiques amb d’altres procedents de la
tradició musical del flamenc. Per la seva banda, Sylvain Luc conjuga musicalitat, habilitat en la improvisació i
virtuosisme. Actualment és tot un referent de l’escena jazzística francesa, i el 1999 va obtenir el French
Music Award For Jazz Music. Entre d’altres, ha tocat amb músics com Dee Dee Bridgewater, Michel
Legrand, Erkan Oğur, Richard Galliano, Renaud Garcia-Fons, Wynton Marsalis o Stéphane Belmondo.
23 h / Five In Orbit
Ramon Fossati, trombó i cargols de mar
Olivier Brandily, saxo alt, flauta i cargols de mar
Laurent Bronner, piano i piano preparat
Nicolas Rageau, contrabaix
Luc Isenmann, bateria
Presentació cd Tribulus Terrestris (FSNT, 2015)
El segon concert de la nit descobrirà en primícia
Tribulus Terrestris el nou álbum de la formació fracocatalana Five In Orbit editat a finals del 2015 pel
segell barceloní Fresh Sound New Talent. El concert
a Terrassa suposa l’estrena mundial del projecte
discogràfic en una actuació que aplega a l’escenari
als músics: Ramon Fossati, trombó i cargols de mar;
Olivier Brandily, saxo alt, flauta i cargols de mar;
Laurent Bronner, piano; Nicolas Rageau,
contrabaix i Luc Isenmann, bateria. Una proposta de
música original que compta també amb l’obra de
l’artista plàstic Marcel.lí Antúnez.

DG 6– Nova Jazz Cava – Web 18€ / Ant - 20€
Jazzterrasman 2016
19 h / Carles Benavent Reunion
Carles Benavent, baix elèctric
Antonio Serrano, harmònica
Raynald Colom, trompeta
Jorge Pardo, saxos i flauta
Jordi Bonell, guitarra
Joan Albert Amargós, piano
Roger Mas, piano
Tino Di Geraldo, bateria
Roger Blàvia, percussió
Carles Benavent (Barcelona, 1954) és el baixista
més singular de la nostra escena i és considerat
arreu com un instrumentista d’alta volada sol·licitat
per mestres com Miles Davis, Chick Corea o Paco
de Lucía. Artista trencador de límits formals, el seu
pas per Crack, Màquina i Música Urbana van
marcar un abans i un després a l’avantguarda
musical espanyola, així com la seva aportació al
flamenco jazz que ha fet escola. Per tot el seu llegat, la seva aportació al desenvolupament del jazz com
música de músiques i la seva vinculació amb el club egarenc, és el Jazzterrassman 2016.
Per celebrar el guardó, el barceloní ha fet la carta als reis i reunirà sobre l'escenari de Nova Jazz Cava bona
part dels companys de viatge que ha tingut en les darreres dècades i que engloben diferents generacions de
jazzístes. Entre ells, el pianista Roger Mas i el percussionista Roger Blàvia, amb els quals ha creat un trio
estable que al passat Picnic Jazz va presentar el seu darrer àlbum Un, dos, tres... ple de colors i textures
sonores que exhibeix totes les influències recollides al llarg de la seva carrera, com el flamenc, els sons de
la world music, el jazz fusió, el rock progressiu i, fins i tot, tocs de funk i música clàssica. Totes aquestes
referències, de ben segur que estaran presents en aquesta Reunion, que tanmateix serà una bona
oportunitat per descobrir en acció a coetanis com el guitarrista Jordi Bonell —amb qui va compartir
l'aventura de Música Urbana—, el multiinstrumentista de vent Jorge Pardo i el bateria Tino Di Giraldo, amb
els quals acompanyava a Paco de Lucía. Ells van ser els que van obrir la porta, ara fa més de trenta anys, a
fer del jazz un gènere per experimentar amb la fusió i la incorporació de les músiques d'arrel.

DC 9 – NJC - Taq 3€ / socis gratuït
Jam Session
22 h / AT Jam Quintet
Albert Carrique, saxo alt
Jofre Alemany, saxo tenor
Toni Saigi, piano
Miquel Álvarez, contrabaix
Andreu Pitarch, bateria
Jazz Terrassa manté pel Festival la tradició dels
dijous de Jam Sessions a la Nova Jazz Cava. Un
punt de trobada que al llarg de la Temporada
Estable, entre els mesos d’octubre a juliol, permet
que els músics juguin, experimentin i, sovint creïn
noves formacions estables. També proposa al
nombrós públic que hi assisteix regularment,
descobrir noves veus de l’escena del jazz català. La primera de les sessions programades en aquesta
edició, està protagonitzada pels AT Jam Quintet, un elenc de jazzístes de nova formada que ens oferiran
una sessió de gran nivell tècnic i improvisador.

DJ 10 – NJC - Web 22.50€ / Taq 25€
22 h / Ralph Alessi “Baida” Quartet
Ralph Alessi, trompeta
Gary Versace, piano
Drew Gress, contrabaix
Gerald Cleaver, bateria
Presentació cd Quiver (ECM, 2016)
El trompetista, compositor i líder Ralph Alessi es presenta
per primera vegada a Terrassa amb el projecte Baida
Quartet integrat per Gary Versace al piano, Drew Gress al
contrabaix i un vell conegut del Festival, el bateria Gerald
Cleaver. Alessi, originari de San Francisco, és actualment,
al igual que els seus companys, un dels referents de
l’escena jazzística d’avantguarda de Nova York i
col·laborador freqüent de músics com Uri Caine, Ravi
Coltrane, Don Byron, Steve Coleman, Dafnis Prieto o Fred
Hersch, amb qui manté un duo estable que ha publicat el
més que recomanable disc Only Many (CamJazz, 2013).
El trompetista californià ha gravat ja deu discos amb composicions pròpies en les quals navega en aigües
sempre intranquil·les, explorant nous horitzons. El seu estil transita entre la improvisació lliure, el neo bop i
la música clàssica, gènere que l'ha acompanyat des de petit ja que el seu pare, Leo Alessi, era trompetista
clàssic i la seva mare, Maria Leone, cantant d'òpera. Exhibint sempre un sentit del swing molt particular,
Ralph Alessi s'ha fet un lloc entre els intèrprets i compositors més originals de l'escena del jazz actual. Amb
Baida Quartet va debutar discogràficament el 2013 amb disc homònim, que va comptar amb la complicitat
del reputat segell discogràfic ECM. A principis d'aquest any va enregistrar Quiver, també publicat per la
discogràfica alemanya, la segona entrega d'un projecte que es basa en composicions originals d’Alessi i
presenta la solidesa d'un grup que pretén fer un viatge de llarg recorregut pel jazz contemporani, descrit pel
New York Times com “imparablement inventiu”.

DV11 – NJC - Web 27€ / Ant - Taq 30€
22 h / Kenny Barron Trio
Kenny Barron, piano
Kiyoshi Kitagawa, contrabaix
Johnathan Blake, bateria
Presentació cd The Book Of Intuition
(Impulse, 2016)
També amb nou treball discogràfic, torna a
Terrassa un dels músics més apreciats pels
incondicionals del Festival. Kenny Barron
oferirà en format de trio i acompanyat del seus
músics habituals –Kiyoshi Kitagawa al
contrabaix i Johnathan Blake a la bateria—, els
temes que formaran part del disc The Book Of
Intuition de propera publicació el març vinent amb el segell Impulse. El concert a la Nova Jazz Cava suposa
l’estrena de la gira europea de presentació d'aquest nou treball. Una de les primícies de l’edició 2016 que
commemora 35 anys d’història del Festival.
Nascut a Philadelphia el 1943, Kenneth Barron va ser tot un prodigi del piano ja de ben petit. Això el va fer
debutar professionalment amb quinze anys amb l'orquestra de Mel Melvin. Pocs anys després va passar a
treballar amb noms com Philly Joe Jones o Yusef Lateef, amb el qual va seguir tocant durant els anys
setanta, quan també va compartir escenaris amb Milt Jackson, Jimmy Heath i Buddy Rich. Va ser, però, a la
dècada dels 80, on Barron va viure una època daurada amb Sphere, formació de tribut a Theloniuos Monk,
amb la qual publicà alguns discs excepcionals, entre ells Four For All i Bird Songs per Verve Records.
També va iniciar una fructífera relació musical amb Stan Getz, que el va incorporar al seu quartet, el qual
incloïa a Victor Lewis i Rufus Reid. El 1986 gravaren el famós disc Voyage, i posterioment Anniversary i
Serenity, considerats dos dels millors treballs de la discografia del saxofonista. Aquests són alguns dels
moments destactats de la trajectòria d'un jazzman, l'estil del qual es defineix com a refinat, articulat i
imaginatiu, que és reconegut actualment com una influència determinant per pianistes com Eric Reed,
Danilo Pérez o Benny Green. El 2014 va publicar el disc The Art Of Conversation a duo amb el
contrabaixista Dave Holland.

DS 12 – NJC - Web 4.50€ / Ant - Taq 5€
11 h / JAZZJOVE NON STOP
Big Band Rocket
Direcció: Vicens Martin & Ivó Oller
Escola de La Concepció
Big Band del Conservatori
Laura Corredor, veu
Hèctor Molina i Mireia Vidal, trompeta
Dídac Ventura, Jan Jordán i Arnau Julià, trombó
Biel Vallès, clarinet
Bernat Buzzi, Daniel Weichsel, Jofre Alemany, Elies
Soler i Valeria Izquierdo, saxos
Miquel Albareda, guitarra
Pau Martínez, piano
Jordi Donadeu, contrabaix
Guim G. Balasch, bateria i direcció
+ Disciple’s Guim
Bernat Buzzi, clarinet; Daniel Weichsel, saxo alt
Jofre Alemany, saxo tenor; Albert Borràs, baix elèctric
Guim Garcia, bateria i direcció
Conservatori de Terrassa
Combo del Taller de Músics ESEM
Ruah Jazz Quartet
Marc Búrdalo, guitarra
Andrés Díaz, piano
Tomàs Pujol, baix
Denis Suárez, bateria
Celebrem 15 anys del JazzJove Non Stop, l’espai que el Festival de Jazz Terrassa dedica als músics més
novells. I enguany ho fa amb una nova marató matinal protagonitzada per quatre propostes amb músics
abscrits a diferents centres educatius catalans. Aquesta sessió commemorativa s'obrirà amb el jazz
orquestrat de la formació Big Band Rocket de l’Escola La Concepció de Barcelona. A continuació seran
els egarencs de la Big Band del Conservatori de Terrassa qui tindran la seva oportunitat, i posteriorment
els Disciple’s Guim, que com bé indica el seu nom són alumnes del saxofonista local Guim G. Balasch,
ocuparan l'escenari del club. Els encarregats de tancar la jornada seran els integrants del Combo del Taller
de Músics ESEM que amb el nom de Ruah Jazz Quartet proposen jazz contemporani amb influència del
latin jazz i del funk, amb elaborats arranjaments rítmics i repertori variat. Els seus integrants provenen de
llocs molt dispars, i aporten a la formació diversitat en quant a les seves inquietuds musicals, enriquint el
projecte comú.
Amb aquesta sessió de promoció el Festival cedeix el seu escenari principal a joves jazzmans i jazzwomans
per fer-los partícep de l'experiència d'un certamen internacional i contribuir a fomentar la cultura del jazz
entre els nous professionals de l’escena catalana, així com entre el jovent com a futur públic musical.

DS 12 – NJC - Web 22.50€ / Ant - Taq 25€
Nit de Blues
22h / Junior Watson Band
Blues Legend
Junior Watson, guitarra i veu
Juho Hurskainen, saxo tenor
Lucio Villani, baix
Juppo Paavola, bateria
La ja tradicional Nit de Blues del Festival ens
descobreix aquesta vegada a una de les llegendes
del West Coast blues i del blues elèctric modern.
Mike “Junior” Watson ha arribat a l’estatus de
músic de culte, com una de les veus més singulars i
originals en fusionar diversos estils per crear-ne un
de propi. Influenciat per referents com Tiny Grimes,
Oscar Moore, Bill Jennings, Rene Hall, Robert Jr.
Lockwood, Jimmy Rogers, Eddie Taylor, Guitar Slim
o Earl Hooker, Junior Watson s'ha construït un lloc propi en la història contemporània del blues amb un estil
sobri i elegant, però amb una forma de tocar imprevisible i espontània. Amb gairebé trenta anys
d'experiència a les seves espatlles, molts l'han conegut gràcies al seu paper de sideman per a bandes com
Canned Heat, —amb la qual va girar durant els anys 80 i 90—, o també com artista convidat. Però el
guitarrista de Los Angeles és capaç a l’ensems de liderar el seus propis projectes sense vacil·lacions, com
el grup de blues i rhythm'n'blues The Mighty Flyers. A Catalunya debutarà com a líder amb una formació que
inclou a Juho Hurskainen, un dels saxofonistes tenors més coneguts a Finlàndia, especialista en r'n'b i
rock'n'roll. També dels països nòrdics arriba Bill Troiani, encara que nascut a Nova York, i el bateria Alex
Pettersen.

DS 12 – NJC - Web 11€ / Ant - Taq 12€
Sessió Golfa Swing
1h / Bumpy Roof Band
Juli Aymí, clarinet i veu
Josep Tutusaus, trombó
Kike Angulo, guitarra
Queralt Camps, contrabaix
Martí Elias, bateria
La Bumpy Roof Band apropa a tothom la ciutat de
Nova Orleans i les seves melodies amb un repertori
ple d'energia i on el blues, el jazz clàssic de Nova
Orleans i el swing es barregen amb l’espontaneïtat i
vitalitat d’especialistes del swing ballable típic dels clubs dels anys 40. Serà una nova oportunitat per plegar
les cadires de la Nova Jazz Cava i convertir-la en un club de ball per gaudir d'alguns dels músics
especialistes en aquestes tasques, que, d'altra banda, ja han protagonitzat altres sessions golfes, com Juli
Aymí, clarinetista de la Barcelona Jazz Orquestra, Ivanow Jazz Group i Sitjazz. L'acompanyen Josep
Tutusaus (Champagne Sparkle, Barcelona Jazz Orquestra) al trombó, Kike Angulo a la guitarra, Queralt
Camps al contrabaix i Martí Elias (Bernat Font Trio, Hot & Cool, Ivanow Jazz Group) a la bateria.

DC 16 – NJC – Web 27€ / Taq 30€
22 h / Dave Holland Trio
Feat. Kevin Eubanks & Obed Calvaire
Dave Holland, contrabaix
Kevin Eubanks, guitarra
Obed Calvaire, bateria
El contrabaixista Dave Holland és un altre dels creadors
afins al Festival, que torna per presentar-hi un nou projecte,
a trio amb el bateria Obed Calvaire i el guitarra Kevin
Eubanks, en el que serà l'únic concert de la formació a
l'estat espanyol. Una altra exclusiva de la programació
d'aquesta edició que en el seu trenta-cinquè aniversari vol
seguir comptant amb alguns dels músics que l'han ajudat a
créixer. En el transcurs d'una carrera de gairebé cinc
dècades, el baixista i compositor Dave Holland ha estat un
exemple d'un procés evolutiu constant en la forma musical,
reinventant el seu concepte i perspectiva amb cada nou
projecte, mentre constantment perfecciona un estil fàcilment
reconeixible.
Des del debut professional a mitjans de la dècada de 1960,
que la seva veu s'ha escoltat en molts contextos diferents,
des del remolí elèctric de Bitches Brew de l'època amb Miles
Davis, a la seva col·laboració amb la llegenda de la guitarra
flamenca Pepe Habichuela, projecte amb el qual va visitar
l'escenari de la Nova Jazz Cava el març de 2009. Alhora
que ha acompanyat a la gran cantant Betty Carter, el músic anglès mai ha oblidat el seu objectiu de forjar-se
un so propi, ja sigui gràcies a l'avantguarda del recordat quartet Circle, al costat de Chick Corea, Anthony
Braxton i Barry Altschul, o bé al costat de llegendes com Stan Getz, Hank Jones, Roy Haynes i Sam Rivers.
Durant els anys 90, Holland va treballar la seva faceta com a líder de grans formacions, cosa que
posteriorment li va permetre guanyar dos premis Grammy el 2002 i el 2005. En el seu currículum també
figura un tercer Grammy gràcies a la seva participació en el disc per a Concord Like Minds, amb Gary
Burton, Chick Corea, Pat Metheny i Roy Haynes.
Prova del seu esperit explorador i inconformista, mai ha deixat d'interessar-se per les noves generacions i
en el seu dia va ajudar a que músics ara consagrats, com Chris Potter o Steve Coleman, tinguessin
oportunitats professionals. Ara descobrirem la seva nova aventura sonora en el seu retorn a Terrassa, amb
el bateria Obed Calvaire i amb l’esperat debut al Festival d’una figura mundial de la guitarra, el nord-americà
Kevin Eubanks. Amb més de 100 discos gravats el guitarrista de Philadelphia porta col·laborant amb Holland
des d'aquell disc Extensions (ECM, 1989) i darrerament amb el quartet Prism que es va poder veure al
ViJazz Penedès l’any 2012.

DJ 17– NJC - Gratuït
22 h / Jam Session
JazzMan All Stars
Pere Ferré, piano
Jordi Rabascall, veu
Paul Evans, trompeta
Pep Rius, contrabaix
Oriol Gonzàlez, bateria
Una bona ocasió per gaudir del mestratge d'un
pioner del jazz català com Pere Ferré, molt vinculat
a la història del club egarenc que el distingia amb el
guardó Jazzterrasman 2012. Coneixedor com pocs
de la història del jazz i dels seus estàndards, Ferré
compatarà amb un line-up amb ADN vallesà gràcies a la presència del cantant Jordi Rabascall, a qui ja
vam poder veure presentar el seu darrer treball en directe ara fa dos anys en el Pícnic Jazz, i el bateria
terrassenc Oriol González. Completa la formació d’obertura de la segona Jam del Festival, des del
Maresme, el contrabaixista Pep Rius i el trompetista anglès Paul Evans.

DV 18 – Nova Jazz Cava – Web 27€ / Taq 30€
22 h / Gary Bartz Quartet
Gary Bartz, saxo alt i soprano
Barney McAll, piano
James King, contrabaix
Francisco Mela, bateria
Artista visionari, Gary Bartz té un lloc al panteó dels
grans jazzmen com a precursor de tendències. Torna a
visitar el Festival amb el seu quartet habitual amb el
qual segueix treballant una de les seves obsessions: el
llegat de John Coltrane. Ha publicat el segon volum de
la sèrie “Coltrane Rules: Tao of a Music Warrior”, on
recrea l'estil coltranià a través del seu univers tan personal, que com sol passar amb els grans jazzístes
forjats als anys cinquanta i seixanta, no entén de modes ni tendències musicals. Partint inicialment de
l’univers musical creat per Charlie Parker, Gary Bartz ha integrat els ensenyaments rebuts dels seus grans
ídols, significativament de John Coltrane i de Sonny Rollins, per produir en la seva època de maduresa un
dels discursos més creatius i sòlids del panorama del jazz actual. Bartz compta amb una discografia de més
de 40 referències com a líder i 200 com a sideman.
Nascut a Baltimore (Maryland) ara fa 75 anys, va escollir el saxo alt com a company de viatge molt
influenciat per “Bird”, situant-se molt ràpidament en l'òrbita dels Jazz Messengers d’Art Blakey — amb els
quals va enregistrar Soulfinger, el 1965, el seu primer disc com a sideman—, i gravitant també a l’entorn de
Max Roach i Abbey Lincoln —amb qui va col·laborar als anys setanta—. Bartz va col·laborar tanmateix amb
Charles Mingus, McCoy Tyner —guanyà un Grammy per la seva participació al disc Illuminations de 2005
del pianista— o Miles Davis. Precisament va ser Bartz el substitut de Wayne Shorter a la banda de Davis el
1970, la qual cosa va constituir per ell “una experiència de ruptura, ja que va ser la primera vegada que
tocava música elèctrica”. Durant aquesta dècada va dirigir els seus propis grups, amb un important nombre
d’enregistraments com Another Earth, Home o JuJu. Al 1977, es convertí en artista exclusiu del segell
Capitol, pel qual va enregistrar diversos discos. No va ser fins el 1995 que Bartz va publicar el disc The Red
and Orange Poems, el projecte que li donaria energies renovades per continuar un camí musical, que
sempre ha congeniat el respecte per la tradició amb la curiositat creativa, i la vitalitat amb la relaxació
interior.

DS 19 – NJC – Web 13.50€ / Taq 15€
Concert de Mitjanit
24 h / Izah
Izah, veu
Roger Martínez, saxo i sintetitzador
Toni Saigi, piano i teclats
Manel Fortià, contrabaix
Andreu Moreno, batería
Mr. Chen, maschine
Presentació Cd Now Or Never (Little Red Corvette, 2015)
Amb la voluntat de buscar la màxima varietat d'estils per integrar a tots
tipus de públic, el Festival torna a apostar per les músiques negres com el
soul en aquest Concert de Mitjanit. Aquesta vegada li toca el torn a la
joveníssima Izah, que presenta el seu nou treball, Now Or Never. Nascuda
a Manchester però crescuda a Barcelona, és una de les veus més
prometedores del soul nacional. En les seves cançons els límits dels
gèneres es dissolen a parts iguals entre soul clàssic, R&B contemporani,
jazz i hip hop donant com a resultat una proposta que podríem qualificar de neosoul contemporani plena de
sensualitat i feeling.
Izah va debutar amb el disc IzahBlues (Little Red Corvette Records, 2013), un EP que va tenir molt bona
rebuda de la crítica i de la premsa musical la qual el va incloure en moltes de les llistes dels millors discos
publicats aquell any. Posteriorment, el treball Mindland (2014) va significar l'evolució cap a sonoritats més
electro, alhora que la seva confirmació. Izah ha participat als festivals de gènere més importants del país
com el Black Music Festival a Girona, ha fet de telonera de figures internacionals com Aloe Blacc i la seva
música ha estat remesclada per productors com K-Klass (Janet Jackson, Lisa Stansfield, Whitney Houston).

CENTRE CULTURAL TERRASSA
DS 19 – Centre Cultural Terrassa – 35€
21h / Cécile McLorin Salvant
Cécile McLorin Salvant, veu
Renee Rosnes, piano
Rodney Whitaker, contrabaix
Lewis Nash, bateria
Excel·lent coneixedora de la tradició vocal, la seva
creativitat en alça viu a cavall entre París i Nova York.
Cécile McLorin Salvant aterra per primera vegada a
Terrassa avalada per una trajectòria plena d’èxits.
Guardonada fa cinc anys amb el primer premi del
concurs mundial de jazz més prestigiós (la Thelonious
Monk Jazz Competition) i candidata als Grammy pel
seu flamant segon disc d'estudi ”Woman Child” (Mack
Avenue Records, 2013), és ja una de les grans
cantants del jazz mundial. Després de girar a nivell
mundial amb el repertori del seu darrer disc “For One
To Love“ (2015), que li va proporcionar una segona
nominació als Grammy, aterra ara al Centre Cultural
amb una nova formació que serà la base dels seus propers projectes, així que de ben segur aquest concert
ens regali alguna peça inèdita.
Filla de pare haitià i mare francesa, i nascuda el 1989 a Miami, posseeix un sorprenent domini tècnic i una
original capacitat com a compositora. Acompanyada d’un trio capdavanter, amb el contrabaixista Rodney
Whitaker (Terence Blanchard i Roy Hargrove, entre altres), l’excel·lent pianista canadenca Renee Rosnes i
el gairabé mític bateria Lewis Nash, qui també s’estrena al certamen, l’actuació al Festival egarenc pot
deixar amb la boca oberta a molts aficionats davant de la seva potència escènica i les seves maneres a
vegades poc ortodoxes o gens habituals en una diva del jazz. A més, com a compositora intenta congeniar
l'originalitat compositiva amb lletres amb missatge. “Mai he volgut tenir un so net i bonic”, va declarar en una
entrevista al diari britànic The Guardian. “En el jazz, sento que si vull puc cantar tant en un registre profund,
musculós i greu i també en un registre agut, prim i buscant les notes més altes”. Salvant és capaç de tot
gràcies a una formació que abasta estudis de música barroca i clàssica, així com profundes immersions en
el llegat de Bessie Smith i altres veus primerenques de la tradició vocal de l'Amèrica del Nord, com les
grans dames del jazz vocal Billie Holliday i Betty Carter.

PÍCNIC · JAZZ VALLPARADÍS
EL FESTIVAL AL PARC
Dmg 13, a partir de les 12 h / Parc de Vallparadís / Gratuït
12 h / La Locomotora Negra
Ricard Gili, direcció i trompeta
Ferràn Cailà, Miquel Donat, Isidre Delgado, trompeta
Marc Trepat, Victor González, Òscar Font, Xavier
Trepat, trombó
Lluís Trepat, Albert Gasull, saxo alt
Toni Gili, Tomàs Gonzàlez, saxo tenor
Àngel Molas, saxo baríton
Albert Romaní, guitarra
Tòfol Trepat, piano
Jordi Casanovas, contrabaix
Carles Gili, bateria
Com és tradició des dels origens del PícnicJazz el
1999, la veterana big band La Locomotora Negra serà l'encarregada de donar el tret de sortida d'aquest dia
de jazz en família. Amb més de quaranta anys a les seves espatlles interpretant jazz clàssic per tots tipus
d'escenaris i festivals, el seu directe és tota una garantia que gaudeix d'una àmplia acceptació popular. La
seva és una proposta basada en les orquestres de l'època swing, com les de Fletcher Henderson, Duke
Ellington o Count Basie, però que tanmateix no gira l'esquena a reinterpretar peces de l'estil New Orleans i
completar el repertori amb algun tema original. La degana del jazz orquestrat a Catalunya acaba de publicar
nou disc, Golden Standards (LLN, 2016), on hi posen veu Gemma Abrié, Susana Sheiman i Marina Tuset.

13.45 h / Jordi Rossy’s New Quintet
Jordi Rossy, vibràfon
Mark Turner, saxo tenor
Peter Bernstein, guitarra
Doug Weiss, contrabaix
Al Foster, bateria
Jordi Rossy és un cul inquiet com pocs. Conegut per haver estat
el bateria titular de Brad Melhdau, els darrers anys s'ha reciclat
com a pianista i com a vibrafonista. Si bé, l'any passat ja vam
gaudir del seu saber fer amb les masses en un concert en format
sextet a la Nova Jazz Cava, en aquesta ocasió hi torna novament
al vibràfon amb un banda d’autèntiques estrelles a l’entorn del
mític bateria Al Foster.
Foster és un bateria imprescindible per a l'aficionat del jazz, un
clàssic contemporani que visita freqüentment Catalunya en tot
tipus de projectes. Peça clau en les formacions de Miles Davis de
la dècada dels vuitanta i home de confiança de mestres com
Sonny Rollins, McCoy Tyner i Yusef Lateef. La resta de músics,
que ja formaven part de l'anterior projecte Jordi Rossy Vibes
Quintet no es queden curts. Atenció: Peter Bernstein a la
guitarra, Mark Turner als saxos i Doug Weiss al contrabaix.

15.30 h / Pegasus
Max Sunyer, guitarra
Josep Mas “Kitflus”, piano i teclats
Rafael Escoté, baix elèctric
Santi Arisa, bateria
Dan Arisa, percussió
Presentació cd Standby… ON!
El que és un dels grup emblemes del jazz-fusió català, amb una
trajectòria que va començar l'any 1981, publica nou disc, el desè
de la seva carrera. Amb ell demostren, que tot i la veterania,
l'energia no ha mermat. Standby On! compta amb onze temes
inèdits, d'autoria pròpia i fidels a l’estil de jazz-fusió de clares
influències mediterrànies que a més a més trenca 17 anys de
silenci discogràfic.
A les files de Pegasus trobem alguns dels músics més
representatius de la música catalana com són Josep Mas
“Kitflus” (piano, teclats), un dels arranjadors de capçalera de
músics com Joan Manuel Serrat; Max Sunyer (guitarra elèctica),
ex membre de grup mítics com Iceberg; Rafael Escoté, destacat
baixista del panorama català; Santi Arisa (bateria), coautor als
70’s del cèlebre disc de duets amb Jordi Sabatés, distingit amb cinc estrelles per la revista Dow Beat; Dan
Arisa, a la percussió, reforça aquesta vegada la part rítmica de Pegasus convertint-lo en quintet i aportant
moltes més textures sonores a un projecte que encara conserva la seva capacitat de fer girs de guió en la
narrativa musical.

17.15 h / Wax & Boogie Big Combo
Ster Wax, veu
David Giorcelli, piano
Oriol Fontanals, contrabaix
Reginald Vilardell, bateria
Ivó Oller, trompeta
Toni Solà, saxo tenor
Pere Miró, saxo baríton
Predicador Ramírez, guitarra
Presentació cd Come With Me
El rhythm'n'blues, el blues, el boogie woogie i el swing
amb majúscules seran els encarregats de posar punt i
final a la festa del PícnicJazz. Reformats com un octet
amb una fornida secció de vents i guitarra, Ster Wax (veu) i David Giorcelli (piano), originaris de Ripollet, es
posen al capdavant del seu projecte més ambiciós el qual eleven a l'enèssima potència el seu potencial
escènic. De l'experiència n'ha sortit un nou disc, Come With Me, que ara ens presenten amb la força del
directe, tot combinant temes propis amb clàssics del gènere.
Des que es van consolidar com a banda especialitzada en old blues i rythm'n'blues ara fa uns anys, la
projecció del projecte musical de Wax i Giorcelli no ha parat de créixer, en especial gràcies a la seva varietat
de formacions que els ha permès curtir-se en directe, i a la potent veu d'Ster Wax, qui té en cantants com
Lavern Baker, Ruth Brown o Big Mabeylle les seves grans influències. El seu reconeixement s'ha vist
novament compensat en ser escollits —formació de Wax & Boogie Rhythm Combo—, per a representar a
Espanya en el proper European Blues Challenge el mes d'abril pròxim.

PROGRAMACIÓ PLAÇA VELLA
DS 5– Plaça Vella – Gratuït
12 h / Sant Andreu Jazz Band “10 Anys”
Joan Chamorro, director
Koldo Munné, saxo alt
Nil Galgo, saxo alt, tenor i clarinet
Irene Mata, saxo alt, saxo tenor i flauta travessera
Alba Esteban, saxos i veu
Marçal Perramon, saxo tenor i baríton
Joan Martí, saxos
Joana Casanova, saxo alt i veu
Elsa Armengou, trompeta , saxos i veu
Víctor Carrascosa, trompeta
Alba Armengou, trompeta, saxos i veu
Joan M. Sauqué, trompeta
Andrea Motis, trompeta, saxos i veu
Rita Payés, trombó i veu
Arnau Sánchez, trombó
Max Tato, trombó
Joan Codina, trombó
Max Salgado, trompa
Èlia Bastida, violí, saxo tenor i veu
Abril Saurí, bateria, trompeta i veu
Miranda Fernández, piano i veu
Pau Galgo, contrabaix
Marc Ferrer, piano
Carla Motis, guitarra, banjo, ukelele i veu
Magalí Datzira, contrabaix i veu
Jan Domènech, piano
Joan Aleix Mata, bateria
Presentació Cd Jazzing Vol.6
La big band més jove d'Europa, la Sant Andreu Jazz Band, torna a Terrassa i al Festival que la veure
néixer ara fa una dècada. Per celebrar aquests primers deu anys de vida, la formació liderada i coordinada
pel músic i pedagog Joan Chamorro, visita de nou la ciutat egarenca i ho fa a l'escenari de la Plaça Vella
en un concert festiu i emotiu durant el qual repassaran alguns dels seus temes habituals. Sobre l'escenari
podrem veure alguns dels joves jazzístes que hem vist créixer al llarg dels anys, com la trompetista,
saxofonista i cantant Andrea Motis, o la contrabaixista i vocalista Magalí Datzira.
Aquesta formació nascuda a l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu l’any 2006, es va estrenar
oficialment en l’apartat de JazzJove Non Stop del Festival de Jazz Terrassa. Des de llavors, hi han tornat
dues vegades més, el 2007 i 2009, i no han parat de tocar en directe arribant a la vintena de concerts
anuals. Han col·laborat amb músics com Scott Robinson, Dick Oatts, Carlos Martin, Juli Aymí, Matthew
Simon, Clara Sallago, Pepe Robles, Josep Traver, Sergi Vergés i Dani Alonso. Precisament al costat
d'aquest darrer i amb Ignasi Terraza, Josep Mª Farràs i Ricard Gili, els quals van exercir de solistes
convidats, van gravar en directe el primer volum de la sèrie "Jazzing". Després n'han vingut fins a cinc
volums més i també el documental Kids and Music.

DS 19 – Plaça Vella - Gratuït
12 h / Susana Sheiman Open Gate
Susana Sheiman, veu
Toni Solà, saxo tenor
Xavier Algans, piano
Artur Regada, contrabaix
Caspar St. Charles, bateria
Presentació Cd Open Gate (Temps Record, 2015)
Una porta oberta. Així és el nou quintet liderat per la
vocalista de Madrid, Susana Sheiman, que de nou
posa la seva gran versatilitat al servei d'un repertori en
el que tenen cabuda tot tipus d'estils, on no falten els
estàndards, el gospel, el soul i el swing. Sheiman lidera una banda que funciona amb una energia especial i
té una base rítmica màgica, d’aquells combos que caminen amb groove i sense especulacions. Prenguin
nota: el pianista Xavier Algans (Big Band Jazz Terrassa, Afro Blue), el contrabaixista Artur Regada (La
Vella Dixieland), el bateria Caspar Saint-Charles (Juan de Diego Traskas, Phat Fred) i Toni Solà, tot un
referent del bop.
Amb tan sols 16 anys, Sheiman va debutar professionalment com a cantant en diversos grups de soul, però
l'atracció que sentia pel jazz i l'admiració per Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Anita O’Day o
Judy Garland, la van conduir cap altres camins musicals, tot i que mai ha deixat d'apreciar el soul i el funk.
Ha actuat amb músics com Frank Wess, Jesse Davis, Brad Leali, Nicholas Payton, Donald Brown, Alain
Guiu, Jean-Pierre Derouard, Santiago de la Muela, David Pastor, Pepe Sánchez, Esteve Pí, Juan Carlos
Calderón o Dani Alonso. En el 2011 va publicar el seu primer disc “Swing Appeal” (Swit Records), amb
Ignasi Terraza, Damon Brown, Jesse Davis, Giorgos Antoniu i Esteve Pí. Ara, sense abandonar la crida del
swing, Sheiman presenta el seu nou treball que amplia encara més el seu repertori.

PLAÇA CATALUNYA
DG 6– Plaça Catalunya – Gratuït
Doble concert
12 h / Roc Calvet
Roc Calvet, guitarra
Gorka Garay, saxo tenor
Manel Fortià, contrabaix
Arnau Obiols, bateria
Per primera vegada, l'escenari de la Plaça Catalunya acollirà un programa
doble amb dos concerts “Made in Terrassa”. Obrirà la matinal el nou
projecte del guitarrista Roc Calvet (Terrassa, 1978), el qual ha enregistrat
recentment el disc Lifeforms (Aladid Records, 2014). Aquest nou treball
suposa un pas més de Calvet dins de terrenys més aventurers i
avantguardistes. Aquestes noves composicions l’apropen al jazz
contemporani i el neo bop, dos llenguatges que combina amb la seva
formació com a músic de rock, blues i de la línia off-mainstream de Nova
York. “El jazz és una forma d’expressió més enllà d’un estil; la seva evolució al llarg de les dècades ha estat
tan amplia que és difícilment comparable amb d’altres: tradició, be-bop, cool, jazz modal, free, fusió, jazz
contemporani…tot plegat amb un llenguatge comú, capaç de tocar l’abstracció o de manifestar un ventall
d’expressions humanes”, assegura.
13 h / Kailash
Joan Albert, saxo tenor
Enric Carreras, piano
Ramon Grimalt, contrabaix
Adrià Font, bateria
A continuació serà el torn de Kailash, formació que pren el
nom d'una coneguda muntanya sagrada del nord de la India.
Aquesta banda reuneix alguns músics d'una fructífera
trajectòria dins del jazz clàssic, com els històrics Joan Albert
i Adrià Font, pioners del jazz a Terrassa. Acompanyats per
Enric Carreras al piano i Ramon Grimalt al contrabaix, el grup ens proposa una música directa, càlida i
sincera, per interpretar clàssics del bop, el blues i la bossa nova. Allà on vagis (Anacrusi, 2015) va suposar
el debut discogràfic de la formació.

DG 20– Plaça Catalunya – Gratuït
Cloenda 35 Festival
12 h / Pentagroove Npalet Project
Núria Palet, veu
Carles Pineda, saxo alt
Xavier Algans, piano
Xavi Ortiz, contrabaix
Oriol Cot, bateria

El concert de cloenda del Festival, que aquesta vegada serà una de
les actuacions programades a l'aire lliure, tindrà també ADN
egarenc. La cantant Núria Palet lidera un quintet format per l'ocasió
en el qual figuren alguns dels seus habituals col·laboradors, com el
bateria Oriol Cot. Amb un repertori on no hi faltarà el groove, el
soul, la bossanova i els ritmes contagiosos, els Pentagroove NPalet
Project posaran punt i final a dinou dies de música en directe, amb
energia i ganes de fer ballar al públic.

L'OFF FESTIVAL FA ENCARA MÉS GRAN EL JAZZ
DC 2 – Restaurant El Cel de les Oques
Sopar cajun · Concert
21.30 h / Cotton Roots
Johnny Pedraza, dobro i veu
Little Jordi, harmònica
Blas Picón, washboard
Info i reserves: 93 7338207 – 630 640 417
elceldelesoques@elceldelesoques.com
DC 2 - Bar del Casal Cultural i Recreatiu d’Ullastrell. Gratuït
21 h Concert amb Mathilde Toussaint Quartet
Mathilde Toussaint, veu
Sergi Sirvent, piano
Jordi Mestres, contrabaix
Ramiro Rosa, bateria
DC 2 – Cinebar Ateneu Candela
Videodröme: Cinema & Jazz. Gratuït
21.30 h / The Connection
Shirley Clarke, 1961. VOSE
DJ 3 – Cercle Egarenc
Sala Joaquim Vancells
Cinema. Gratuït
22 h / “The Gang’s All Here”
Busby Berkeley, 1943. VOSE. 103mn
Organitza: Cine Club d’Amics de les Arts i JM
DV 4 – Bartinis. Gratuït
00.30 h / Sessió Golfa amb
Boleros: Núria González Cols & Jordi Farrés
Núria González Cols, veu
Jordi Farrés, guitarra
DS 5 – Centre de les Arts Vapor Gran
Pedagogia – 18€
12 h / Màster Class amb Jorge Pardo
Inscripció. www.centredelesarts.cat
DS 5– Plaça Vapor Ventalló
Swing Ballable. Gratuït
18.30 h – 20.30 h / Ballada de Lindy Hop i Balboa
DS 5 – Espai G d’Art
Inauguració exposició. Gratuït
19.30 h / “Jazz 16” amb obres de Salvador Alavedra, Pol Serra, Philip Stanton i JA
Concert amb The Reminders
Núria Garcia, veu
Lluís Rubio, guitarra
DS 5 - Bar del Casal Cultural i Recreatiu d’Ullastrell
Concert. Gratuït
19.45 h Aula de Música Quartet + Jazz We Can
José Aladid, saxo alt
Moisès Solé, guitarra
Pep Coca, contrabaix
Sergi Torrejón, bateria

DG 6 – Pati Històric Vapor del mNACTEC
Vermut Jazz. 1€
12.30 h / John DuBuclet’s NewBop Sextet
John DuBuclet, trombó i composició
Matthew Simon, trompeta
Fredrik Carlquist, saxo tenor
Xavier Algans, piano
Joan Motera, contrabaix
Aldo Caviglia, bateria
DG 6 – Bau House
Vermut Jazz. Gratuït
12.30 h. The Funkenstein Trio
Victor Martínez, guitarra
Joan Humet, baix elèctric
Òscar Jorba, bateria
DG 6– Lobby Bar Hotel Don Cándido. Gratuït
15 h / Piano·Bar amb Albert Bover & Horacio Fumero
Albert Bover, piano
Horacio Fumero, contrabaix
DG 6 – Damunt un cel de fil
Sopar · Concert
20.30 h / Hot Pickles Quintet
Josep M. Farràs, trompeta
Òscar Font, trombó i veu
Xavier Algans, piano
Pep Rius, contrabaix
Oriol Gonzàlez, bateria
Info i reserves:
de dc a ds. 93 784 05 47 / 662 968 925
DC 8 i DJ 9 – Nova Jazz Cava
Pedagogia
10 h / Jazz Menut amb
Elena Garcia, veu
Guim Garcia Balasch, saxo alt
Xavier Algans, piano
Participen: Oreneta, Patufet i Roc Alabern
DM 8 – Cercle Egarenc
Sala Joaquim Vancells
Conferència. Gratuït
19.30 h / Parlem d’Art
“Arquitectura i Jazz. Els llocs de la Jazz Cava"
amb Lluís Rambla
DM 8 – Auditori de l’Aula de Música de Terrassa
Pedagogia. Gratuït
19.30 h / Master Class amb Michele Faber
“The Undiscovered Jazz Standards”
Reserves: 93 733 23 65
DM 8 – El Cafè de l’Aula. Gratuït
21 h /Jam Session amb Michele Faber
Michele Faber, piano
Joan Humet, contrabaix
Sergi Torrejón, bateria

DC 9 – Cinebar Ateneu Candela
Videodröme: Cinema & Jazz. Gratuït
21.30 h / Ascenseur pour l’Echafoud
Louis Malle, 1957. VOSE
DC 9– Filmoteca Club Catalunya
Cinema. 4€
22 h / “The Case Of The Three Sided Dream“
Adam Kahan. Estats Units, 2014. 88mn.VOSE
DJ 10 – L’Alegria del Teatre
Tast de vins i tapes
20 h / Vi & Jazz
amb Martiartu · Gil Duet
Haizea Martiartu, saxo alt
Arnau Gil, guitarra
Info i reserves: 622 080 208
DV 11 – Hotel Don Cándido
Swing Ballable. 5€ / inscrits gratuït
10è Jazz Terrassa Swing Stage (JTSS)
21 h / Festa Benvinguda
Concert amb Swing Out!
DV 11 – Auditori Municipal – 10€
22 h / Egara Saxofon Quartet
Albert Julià, Enric Masriera, Jordi Sabater i Narcís Argemí
Daniel López, saxos
Daniel Garcia, piano
Manuel Krapovickas, contrabaix
Xavi Hinojosa, bateria
DV 11 – Soul Pub – Gratuït
22.30 h / Julian Burdock & Danny Del Toro
Julian Burdock, veu i guitarra
Danny Del Toro, harmònica
DS 12 – Centre Esportiu Qsport
Pedagogia
De 9 h a 19 h / 10è Jazz Terrassa Swing Stage (JTSS)
Classes de Lindy Hop i Balboa
Info i bases inscripció: www.terrassahoppers.cat
DS 12 - Pl. Vapor Ventalló
12 h Sessió swing ballable
DS 12– Granja Catalana
Vermut·Jazz. Gratuït
12.30 h / Oriol Gonzàlez Trio & Josep M. Farràs
Oriol Gonzàlez, bateria
Xavier Algans, teclats
Pep Rius, contrabaix
Josep M. Farràs, trompeta
DS 12 – Ateneu Candela. Ant 10€ - Taq 12€
BBQ-Jazz-Trs
“Nit de New Orleans”
20.30 h Barbacoa + Dj Davis “Treme”
22 h Organ’s MO
Guim G. Balasch, saxo alt
Arecio Smith, orgue
Caspar St. Charles, bateria
23.30 h Dj Original Soul Boy

DG 13 – Torrent de la Font d’en Sagrera Parc de Vallparadís
Pícnic·Jazz Vallparadís. Gratuït
A partir de les 12 h / "Fira del Disc i Artesania”
DG 13 – Bau House
Concert. Gratuït
18.30 h / “After Picnic Jazz Show” amb Groovelation
Jose Aladid, saxo tenor
Roc Calvet, guitarra i veu
Albert Burcet, teclat
Jordi Blanes, baix elèctric
Danko Compta, bateria
DL14 – Conservatori de Música
Xerrada – Concert. Gratuït
19.30 h / “Conversa amb ex alumnes de Superior”
Jofre Alemany, Sergi Torrejón i Xavier Castillo
DL 14 – Bau House. Gratuït
21 h / Jam Session del Conservatori de Terrassa
DM 15 – Sala de Sessions Ajuntament de Terrassa
19 h / LLiurament “Medalla de la Ciutat” a Josep M. Farràs
20 h / Trobada de celebració a la Nova Jazz Cava
DM 15 – El Cafè de l’Aula. Gratuït
21 h /Jam Session amb AMT Trio
Moisès Solé, guitarra elèctrica
Pep Coca, contrabaix
Oriol Gonzàlez, bateria
DC 16 – Cinebar Ateneu Candela
Videodröme: Cinema & Jazz. Gratuït
21.30 h / Les Tricheurs
Marcel Carné, 1958. VOSE
DJ 17 – Nova Jazz Cava
Concerts Socials
Maria Betriu
“Estàndards en català”
Maria Betriu, veu
Haizea Martiartu, saxo alt
Arnau Gil, guitarra
Federico Mazzanti, piano
Ramon Grimalt, contrabaix
Adrià Font, bateria
Concerts adreçats a la gent gran de Terrassa amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”
+ Info: oficines de CaixaBank a Terrassa
DJ 17 – Conservatoril de Música / Gratuït
18 h Pedagogia
Master Class amb Susana Sheiman
Info i inscripció: Secretaria dm i dc de 10-12.45 h / 16 – 18.45 h
DJ 17 – Lobby Bar Hotel Don Cándido
Desfilada · Concert
19 h Wine · Fashion & Jazz
amb Jofre Alemany & Albert Cantón
Jofre Alemany, saxo alt
Albert Cantón, percussió
Info i reserves: comercial@afiniahoteles.com

DJ 17 – L’Alegria del Teatre
Tast de vins i tapes
20 h / Vi & Jazz
amb Martiartu · Gil Duet
Haizea Martiartu, saxo alt
Arnau Gil, guitarra
Info i reserves: 622 080 208
DV 18 – Centre de les Arts Vapor Gran
Concert Familiar – 5€ (gratuït estudiants)
19 h / Enric Carreras Trio
DS 19 – Pista Poliesportiva d’Ullastrell
18.30 h / Concert. Gratuït
Swing ballable amb Swing Out!
Març 2016
Programa Educatiu a les Escoles
Visquem el Jazz amb José Aladid
Nova Jazz Cava. Homenatge fotogràfic
“Josep Mª Farràs, trompeta de la ciutat”
amb motiu de la Medalla de la Ciutat
fotografies de Miquel Carol
Cafè de l’Aula
Exposició Fotogràfica “Un Cafè amb Jazz”
fotografies de Santi Olivet
Diversos locals
“MenJazz” 3a Ruta gastromusical del Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca

VENDA D'ENTRADES
Venda Online www.jazzterrassa.org
Oficina Jazz Terrassa
c.Sant Pere, 46 1r. De dilluns a divendres de 16 – 19 h
Nova Jazz Cava
Ptge. Tete Montoliu, 24. De dimecres a dissabte a partir de les 20.30h
Venda a taquilla Nova Jazz Cava
El mateix dia 1.30h prèvia al concert, excepte diumenges 1h
Venda únicament pel concert de Cécile McLorin Salvant
Centre Cultural Terrassa
Rambla d’Ègara, 340.
Venda a Taquilla de dimecres a dissabte de 16 – 20 h. El mateix dia 1 h abans del concert
Venda On-Line www.fundacioct.cat
Venda Telefònica 93 519 70 39
Entrades amb descompte
Amb els carnets de; Amics de les Arts i Joventuts Musicals / Jazz Terrassa / Col.legi d’Enginyers
Industrials / Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya / Tr3sc / Club
Subscriptor de la Vanguardia / Matriculats a escoles de música.

LOCALITZACIONS DEL FESTIVAL
NOVA JAZZ CAVA
Passatge Tete Montoliu 24
CENTRE CULTURAL TERRASSA
Rambla d'Egara 340
PLAÇA VELLA
Terrassa
PLAÇA CATALUNYA
Terrassa
PLAÇA VAPOR VENTALLÓ
Terrassa
PARC DE VALLPARADÍS – TORRENT DE LA FONT D'EN SAGRERA
Terrassa
ATENEU CANDELA
c. Sant Gaietà 73
AUDITORI MUNICIPAL DE TERRASSA
Passeig Ernest Lluch, D-1
AUDITORI D L'AULA DE MÚSICA DE TERRASSA
c. Volta 51
BAU-HOUSE
Avinguda Jacquard 1
BARTINIS
c. Sant Leopold 51
CENTRE ESPORTIU QSPORT
c. Sant Gaietà 107
CERCLE EGARENC - AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS
c. Sant Pere 46
CENTRE DE LES ARTS VAPOR GRAN
Passeig Vapor Gran 17
CONSERVATORI DE TERRASSA
c.Miquel Vives, 2
EL CAFÈ DE L'AULA
c. Volta 37
ESCOLES PÚBLIQUES DE TERRASSA
ESPAI G D'ART
c.de la Palla 10
FILMOTECA CLUB CATALUNYA
c.Sant Pere 46
GRANJA CATALANA
c. del Mossèn Jacint Verdaguer

HOTEL DON CÁNDIDO
Rambleta del Pare Alegre 98
MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DE CATALUNYA (mNACTEC)
Pati Històric del Vapor
Rambla d'Egara 270
RESTAURANT DAMUNT D'UN CEL DE FIL
c. Portal Nou 9
RESTAURANT EL CEL DE LES OQUES
c. de la Palla 15
RESTAURANT L'ALEGRIA DEL TEATRE
c. de Gaudí, 15
SOUL PUB
Garcia Humet 90
PISTA POLIESPORTIVA D'ULLASTRELL
c.Josep Fornell s/n
CASAL CULTURAL I RECREATIU D'ULLASTRELL
c.Josep Fornell s/n

Organització:
Jazz Terrassa - Club de Jazz d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals

Amb el Suport:
Ajuntament de Terrassa
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Obra Social “La Caixa”
Fundació Mina – Aigües de Terrassa
La Vanguardia

Hi Col·laboren:
Centre Cultural Terrassa
Cirsa
Col·legi Enginyers Industrials – Del. Vallés Occidental
Comerç Terrassa Centre
Fupar Terrassa
Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
Grup Auser – Izquierdo Gazesa
Hotel Don Cándido
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Voll-Damm

Mitjans Col·laboradors:
Canal Terrassa Vallès - Noucinc.2 Ràdio
Diari Terrassa
La Xarxa Comunicació Local
Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació
TR3SC

Entitats i Espais Col·laboradors:
Ateneu Candela
Auditori de l’Aula de Música de Terrassa
Auditori Municipal de Terrassa
Bau House
Bartinis
Biblioteques Públiques de Terrassa. Bct xarxa
Casal Cultural i Recreatiu d'Ullastrell
Centre de les Arts Vapor Gran
Centre Cultural Terrassa
Centre Esportiu Qsport
Cercle Egarenc
Cine Club Amics de les Arts i Joventuts Musicals
Conservatori de Terrassa
Educació Ajuntament de Terrassa
El Cafè de l’Aula
Esgleas
Espai G d’Art
Filmoteca Club Catalunya
Granja Catalana
Hotel Don Cándido
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (nMACTEC)
Pastisseria Murià
Restaurant Damunt un Cel de Fil
Restaurant El Cel de les Oques
Restaurant L’Alegria del Teatre
Soul Pub

El Festival de Jazz Terrassa és membre de l’Associació de Festivals de Jazz de Catalunya (Afejazz)

CONTACTE PREMSA I COMUNICACIÓ:
35 Festival de Jazz Terrassa
Olga Àbalos

premsa@jazzterrassa.org
+34 699 432 569
Susanna Carmona
difusio@jazzterrassa.org
+34 630 420 987

